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Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту 

України, і він має велике розповсюдження в нашій країні, і тому викладається у 

різних закладах освіти.  

У кожного свої причини займатися бойовим хортингом. Декому він 

допомагає позбавитися від зайвої ваги, представниці жіночої статі хочуть стати 

привабливішими. Робота за методикою бойового хортингу допоможе людині 

поліпшити стан здоров’я, налагодити координацію рухів, придбати душевний 

спокій та стійкість до психічних стресів, впевненість у собі, навчитися 

управляти не тільки своїм тілом, а й емоціями, набагато глибше зрозуміти свої 

фізичні та інтелектуальні можливості. 

Батькам дуже важливо, щоб дитина гармонійно розвивалася в усіх 

напрямах: була і розумною, і здоровою, і вихованою. Але найчастіше саме вони 

допускають перегини в тому чи іншому напрямі, через що дитина в результаті 

страждає [1]. 

Бойовий хортинг не тільки благотворно впливає на розвиток м'язів, але і 

розвиває інші сфери особистості (фізичну; інтелектуальну; емоційну; 

соціальну; духовну). 

Правоохоронна діяльність – це державна діяльність, яку провадять 

спеціально уповноважені органи з метою охорони права шляхом застосування 

юридичних заходів впливу із суворим дотриманням встановленого законом 

порядку [2]. 



82 
 

Бойовий хортинг у системі підготовки співробітника правоохоронних 

органів сприяє не тільки підвищенню фізичної та функціональної 

підготовленості співробітників, а також формуванню у них професійно-

психологічних здібностей, які забезпечують їм якісне виконання службово-

бойових завдань у процесі правоохоронної діяльності [3]. 

Рівень розвитку знань, вмінь і навичок визначає загальну підготовленість 

спортсмена бойового хортингу, культуру праці людини та її професійну 

майстерність в правоохоронній діяльності [4]. 

Компетенція в бойовому хортингу містить сукупність взаємопов’язаних 

якостей, притаманних особистості, а також способів стосовно певного кола 

предметів і процесів, необхідних для якісної продуктивної діяльності. 

Компетентність в бойовому хортингу можна визначити як виді спорту та 

системі самозахисту, роботі, навчанні, культурі, політиці, здоров’ї, середовищі, 

освіті. Така широка оцінка дозволяє визначити професійну компетентність, 

адже адекватна реакція безпосередньо спрямована на діяльність, оскільки без 

неї не може бути орієнтації. Зокрема, під професійно важливими особистісними 

якостями співробітників правоохоронних органів, які займаються бойовим 

хортингом, слід розуміти такі індивідуальні якості особистості, як особистісно-

мотиваційна, загально-культурна та соціальна компетентність, що сприяють 

ефективному освоєнню професії у процесі безпосередньої діяльності, 

успішному виконанню професійних функцій і формуванню професійної 

компетентності [5]. 

Професійно-психологічна самосвідомість спортсмена бойового хортингу, 

який працює співробітником правоохоронних органів – це усвідомлення 

особистістю себе як підготовленого спортсмена бойового хортингу у 

професійній діяльності правоохоронця, наприклад: усвідомлення своїх потреб, 

інтересів, прагнень, ціннісних орієнтирів, соціальних ролей і мотивів 

професійної діяльності; оцінка своїх професійних можливостей; співвіднесення 

професійних можливостей з нормативами – суспільно-значущими вимогами 
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професії; формування своєї лінії поведінки, власного індивідуального стилю 

діяльності на основі самооцінки себе як професіонала [6]. 

Бойовий хортинг сприяє вихованню у співробітника правоохоронних 

органів навичок компетентного спілкування. У структурі професіоналізму 

правоохоронної діяльності особливу роль відіграє професіоналізм спілкування, 

що передбачає взаємодію суб’єктів професійної діяльності з метою пізнання та 

обміну інформацією за допомогою різних засобів комунікацій у процесі 

сумісної роботи.   

Особистісні якості правоохоронця, який займається бойовим хортингом: 

вміння прогнозувати події, схильність до дослідницької діяльності, 

спостережливість, відповідальність, старанність, систематичність у праці, 

терплячість, критичність, уважність, обов’язковість, акуратність, чесність, 

принциповість, зосередженість, емоційно-вольова стійкість, незалежність, 

наполегливість, вимогливість до себе та інших.  

Бойовий хортинг сприяє стабілізації емоційних станів співробітника 

правоохоронних органів, формує навички психологічного контролю над собою.  

Таким чином, конструкції емоційної напруженості співробітника 

правоохоронних органів, який займається бойовим хортингом і виконує 

правоохоронні функції, стресу, афекту в сучасній мові мають цілу низку 

властивостей на всіх мовних рівнях і повинні зайняти особливе місце в 

підготовці співробітників правоохоронних органів.  

Отже, комунікативна особистість співробітника правоохоронних органів, 

який займається бойовим хортингом – це гнучка система, що розвивається під 

впливом різноманітних соціальних і психологічних чинників, серед яких: 

когнітивний, ціннісно-мотиваційний, комунікативний, рефлексивний, 

прагматичний і технологічний чинники, а також соціальний статус, позиція у 

службовій ієрархії та ситуативні чинники службового спілкування. Саме від 

ступеня володіння співробітниками правоохоронних органів навичками 

комунікативної компетентності залежить якісне здійснення ними 
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безконфліктного ділового спілкування і, як наслідок – позитивні результати у 

вивченні бойового хортингу та професійній діяльності.  
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